Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Hostrupvej 3, Lem, 7860 Spøttrup
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HAVETRAKTOR
•
•
•
•

Reservedele til alle mærker
Alt i reparationer
Nye og brugte
Gerne bytte

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
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Spøttrup Havkajaklaug
Udlejning af havkajakker:
Michael Grønvaldt
9756 6207
5127 0704
Kis Stamp
9756 0011
2335 2301
Børnekajak kr. 100/døgn
Junior- og voksenkajak kr. 175/døgn
2’er kajak kr. 250/døgn
Efterfølgende døgn minus kr. 25
Depositum kr. 500
Min 2 personer heraf en over 20 år
Årsmedlemspris kr. 400
- kr. 150 pr efterfølgende medlem
i samme husstand

LARS BONDE · BILSTRUPVEJ · 7800 SKIVE · TLF. 97 52 62 20
www.larsbonde.dk
Skiveegnens største skov- og havebutik

ÅRETS NYHED!
Stiga Primo Rider

CHOKPRIS

12.995.18

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup
Marianne Smedemark

Vester Hærup Strandvej 37, Lihme, 3051 0178

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

Slagtermesterinden
...mad fra hjertet

Nørregade 9
Balling
7860 Spøttrup
Telefon 97 56 41 67

r
tøtte ye
s
i
V
”
et n
d
e
n
ger
”
blad.
19

VSD er en fusion af hver for sig unikke
og stærke enheder, der tilsammen gør
stærk. Jeg oplever en helt utrolig energi,
vilje og mængde af kompetencer fra de
mennesker, jeg har mødt.
Fremtiden er jo ikke nogen nem størrelse
at spå om, men fremskridtet kan vi
påvirke aktivt i en positiv retning og det
vil, kan og gør vi sammen i VSD.
Det er jo fantastisk at starte i VSD i
december og opleve små som store
nisseklædte børn og unge, der hygger
rundt om på afdelingerne. Jeg vil i denne
kommende tid få hilst på endnu flere rundt
om på de enkelte afdelinger, når I på den
ene eller anden måde fejrer julefester og
lignende arrangementer. Det glæder jeg
mig rigtig meget til.

VSD’s første leder
Af Pia Weedfald Hansen, leder af VSD

Kære læsere af Lihme Bladet
Jeg har på opfordring fra Dorthe
Dalsgaard med glæde kastet mig over
tastaturet for at lave et lille skrift til jeres
fantastiske blad. Et blad, som jeg med
stor fornøjelse har haft mulighed for at
læse i denne første uge af mit virke som
skole- og dagtilbudsleder af VSD.
Først skal lyde en stor tak til alle de
medarbejdere, elever og forældre, som
jeg allerede har haft glæde af at hilse på,
for den helt igennem varme modtagelse,
jeg har fået her i VSD. Jeg glæder mig
rigtig meget til at hilse på endnu flere
ansatte, forældre og elever i VSD.
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Min familie, der består af Malte på 3 år,
Mikkel på 4 år, Kasper på 11 år og Jonas
på 14 år samt min mand Jeppe (jeg har
lovet ikke at nævne alder) skal fejre julen
sammen med drengenes farmor og farfar
i år. Julen i vores familie indeholder en
julegudstjeneste, juleklip, nisselotteri og
naturligvis noget dejligt julemad.
Alt i mens de voksne rydder af efter
hovedretten, slår børnene maver og
lader op til det ”kulinariske højdepunkt”,
hvis man spørger børnene, risalamande.
Vi voksne ved jo godt, at det er det
indbyggede konkurrencemoment
MANDELGAVEN, der driver værket og
ikke sult.
Uanset om I fejrer jul, eller hvordan I
fejrer jul, er det mit ønske for jer alle, at I
vil få nogle dejlige fridage sammen med
familien, hvor I lader op til det nye år, hvor
vi sammen skal gøre VSD endnu bedre.
Glædelig jul og et godt nytår.
Mange hilsner fra
Pia Weedfald Hansen
Skole og dagtilbudsleder
Vestsalling Skole og Dagtilbud

Kender du
Kås-troldene?
Af Charlotte Svendsen, børnehaveklasseleder

Det gør 0. og 1. klasse på Ramsing og
Lihme skole. I 3 uger arbejdede vi kun
med trolde.

Sammen tog vi på troldetur til Kås Skov,
hvor vi fandt en masse spor efter trolde,
vi samlede også mange materialer, så vi
kunne skabe nogle troldehuse.
I skolen lavede vi troldeopgaver, hørte
historier og skrev bøger om trolde. I
forløbet digtede vi på skift sammen
med Ramsingbørnene en historie om
Troldepus, der startede på Lihme skole.
Da vi var færdige med bøger og
troldehuse, fik vi besøg af børnene fra
Ramsing. Vi legede troldelege og spiste
troldekage.
Vi besøgte også Ramsing, hvor vi så
troldeudstilling og spiste mus og trolde.
Det var et godt forløb, hvor børnene
fik brugt fantasien, blev inspireret af
hinanden, oplevede at arbejde sammen
med Ramsing og fik nye venner.
Sagt i bussen
B1: Jeg har fået to nye venner.
B2: Jeg har da fået tre.
B: Charlotte, har du mit nummer?
Charlotte: Hvilket nummer?
B: Mit telefonnummer, for jeg vil gerne
give det til to af mine nye venner.
Vi er sikre på, at der nok findes trolde på
Kås.
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Unge i førertrøjen
Af Marianne Husted

Da Brian Nielsen og Anita Hansen for
knap to år siden flyttede ind på et nedlagt
landbrug på Kås Mark, skulle Brian have
geder og Anita heste. For hyggens skyld.
I første omgang viste det sig. Der gik ikke
lang tid, inden racerene stamdyr afløste
klappegederne, og det unge par blev bidt
af avlsarbejde.
Deres bedrift hedder nu ”Nordentoft
Boergeder”, og Brian er med i
Avlsforeningen ”Boergeder i Danmark”.
Boergeder er sydafrikanske kødgeder,
som første gang kom til Danmark i
1993. Her blev gedernes sydafrikanske
racestandard også gjort til racestandard
i Danmark. I avlsarbejdet gælder det
om at fremavle dyr, der lever op til
racestandarden. ”Der er forskel på dyr,”
fortæller Brian, som hurtigt blev bevidst
om, at det gælder om at gå efter det
bedste af det bedste.
Derfor tog han og Anita rundt på
sommerens dyrskuer for at finde ud af,
hvordan gederne skal se ud og tage sig
ud, når de er i dyrskueringen og bliver
bedømt. De havde også selv dyr med på
dyrskuet på Gl. Estrup, og det gik godt. 1.
præmie til bukkekiddet fra Nordentoft, lød
det fra dommerne.
S-indeks
Placeringen ved dyrskuerne er vigtigt
for Brian og Anita, som bl.a. satser på
salg af avlsdyr. Når de skal finde ud af,
hvilke dyr de skal avle videre på, ser de
på dyrenes såkaldte S-indeks. S-indekset
udtrykker dyrets samlede avlsværdi
i forhold til racens avlsmål. Racens
gennemsnitlige S-indeks ligger på 100. Jo
mere S-indekset ligger over 100, jo højere
er avlsværdien. S-idekset beregnes på
baggrund af otte delindekser, som bl.a.
omfatter dyrets tilvækst efter fødslen og
egenskaber hos moderen. ”Vi går efter at
have gode dyr med gode indeks og hele
tiden skabe fremgang, så vi får bedre kid
end forældrene. Vi bruger kun dyr med
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indeks over raceindekset,” fastslår Brian,
som studerer ranglister over, hvor i landet
dyrene med den bedste tilvækst befinder
sig. Gedebukken med det højeste Sindeks behøver han ikke kigge langt efter.
Den er for nylig flyttet ind på Nordentoft.
Newzealandsk ekspertise
Besætningen består i dag af 21
geder. Ungdyrene bliver slagtet først
på vinteren, som også er årstiden,
hvor de 10 moderdyr skal føde. 16
kid er i vente. Præcist. Alle moderdyr
er blevet ultralydscannet. Og det
gennemføres ikke af en dyrlæge eller
veterinærsygeplejerske lige i nabolaget.
Gennem avlsforeningen har Brian og
Anita fået kontakt med en newzealænder,
som hvert år tager turen om på den
anden side af jordkloden for at scanne
boergeder. Først kører han rundt en
måned i Danmark, så går turen til Norge
og Sverige, inden han igen lægger vejen
forbi Danmark og fortsætter scanningen
i endnu en måned, før turen igen går
”down under”.
Når Brian og Anita ved, hvor mange
kid hver enkelt ged bærer, kan de
målrette fodermængden til hende
efter det. ”Røgt og pleje af gederne er
grundlæggende som pasning af kreaturer.
Både hvad angår foder, vitaminer,
mineraler og dyrets omsætning i maven,”
forklarer Brian, der fodrer gederne med
hø, halm, havre og kalvetilskudsfoder i
perioden fra oktober til foråret, hvor de
er på stald. Om sommeren står menuen
udelukkende på græs.
Delikatessekød
Boergeder avles for kødet skyld. Det er
delikatessekød med status og kvalitet
på højde med struds og bison. ”Mange
mennesker har fordomme over for
gedekød, men de er helt forkerte. Kødet
smager rigtig godt. Det er meget fint og
fedtfattigt og smager som en mellemting
mellem kalv og vildt,” fortæller Anita, der

på ingen måder vil sammenligne det med
lammekød, som hun ikke bryder sig om.
Priserne på kødet ligger da også i
den høje ende. En afregningspris på 70
kr. pr. kg eller endnu mere er ganske
almindeligt. Brian og Anita får deres
slagtedyr finparteret og sælger dem
for det meste i portioner af en halv
eller en hel ged. Men de laver også
små portioner med 500 g eller 1 kg til
folk, som er interesserede i at prøve
at sætte tænderne i det nye kød uden
nødvendigvis at få større mængder i
fryseren som led i prøvesmagningen.
Kig forbi
Hverken 24-årige Anita eller 25-årige
Brian er bymennesker. Anita er sælger
i specialbutikken i Holstebro, og Brian
arbejder på sjette år med landbrug. Parret
boede til leje
i to år i Nørre Lem,
inden de fik nys om, at
ejendommen på Kås
Mark var til salg. ”Her
er stille og fredeligt.
Det ligger lige så langt
ude, som vi gerne ville
bo, og så er der ikke
så langt til vandet, hvor
jeg tit rider ned med
hestene,” siger Anita.
Både hun og Brian er
friluftsmennesker, der
kan lide at ”gå ude at
makke og have noget
at rykke i.” Parret tager
gerne imod besøg
og siger, at alle er
velkomne til at kigge
forbi. Boergederne er
rare og godmodige
dyr, som også gerne
vil klappes, selv om de
er racerene. Klik ind på
www.nordentoftboer.dk,
ring eller kig ind, hvis
du får lyst til at se geder
eller smage gedekød.
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Svømning i Ålbæk
Af Charlotte Jensen

Torsdag er ugens højdepunkt for en
flok børn i Lihme. De mødes i Ålbæk
Vandland for at svømme og lege
sammen på tværs af alder og daglig
gruppesammensætning.
Allerede sidste år talte en gruppe
forældre om at
flere familier
kørte deres børn
til svømning
i Skive og
Vinderup.
Hvor langt og
tidskrævende
dette var i en
travl hverdag, og
hvor ærgerligt
det var, når
vi nu har en
svømmehal
så tæt på.
Sæsonen startede, og der blev ikke tid
til at sætte noget i værk. I år blev det
anderledes. En mor tog initiativ og fik
lavet en aftale med Limfjords Camping og
Vandland om, at de, ved et minimum
antal, ville åbne en dag i ugen for
lokale børn og deres forældre.
Derfor en stor tak til ejerne for deres
samarbejde og åbenhed overfor lokale
borgere. Det sætter vi pris på.
Gensynsglæde
Ålbæk Vandland er åbent for os hver
torsdag fra kl. 16 til kl. 19. De enkelte
familier ankommer efterhånden, som
de kommer fra arbejde og har hentet
børn. Der er altid stor gensynsglæde.
Når en familie træder ind af døren, jubler
og kalder de børn, som allerede er i
bassinet, og så kan det ikke gå hurtigt
nok med selv at komme i. Ca. ti familier
fra Lihme og en fra Lem deltager i
familiesvømning, som det hurtigt kom til
at hedde. Nogle familier har et barn med,
medens andre har to eller tre børn med.
Aldersgruppen spænder derfor vidt, fra
dagplejebørn til et skolebarn i 4. kl.
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Nogle af børnene var på forhånd bedste
venner. Andre var skolekammerater, som
nu lærer hinanden bedre at kende, og
så er der nogen, som er begyndt at lege
sammen, efter at de har haft det sjovt i
vandet.
For børnene er det godt at være sammen
på denne måde, men det er
det også for forældrene. Der er
her mulighed for en snak med
hinanden, som kan være svær at
nå i forbindelse med aflevering og
afhentning af børn.
Masser af aktiviteter i vandet
Der er ingen svømmelærer og
forældrene er selv ansvarlige for
deres børn. Det er op til forældrene,
om de vil i vandet eller blive på
land. Familierne medbringer ting
til leg i vandet efter lyst og deler
med hinanden. Det kan være
badedyr, svømmebriller, dykkerbriller,
svømmefødder, svømmeplader, bolde,
snorkel, ringe til at svømme igennem etc.
Indimellem tager en forælder initiativ til
en svømmeeller dykkeleg
for de, som er
interesseret.
Voksne og
børn spiller
bold på tværs
af familierne,
en flok piger
hænger
fnisende som
en lang hale
og trækkes af
den enes far, de små pjasker med vand i
det lille bassin, nogle rutscher, der dykkes
og eksperimenteres, svømmes længder,
balanceres på badedyr og meget mere.
Det er helt sikkert, at alle børn får sig
bevæget og bliver fortrolige med vand.
Og så glædes jeg personligt over, at se
det sociale udbytte samtidig.
Det er ikke så underligt, at børnene
glæder sig til, det bliver torsdag igen!

Mai Mortensen tog initiativ til
familiesvømning i Ålbæk.

Svømning

Af Jonas Jensen, 8 år
Når vi er til svømning, må vi selv
bestemme, hvad vi laver i vandet.
Man kan f.eks. rutsje i rutsjebanen,
spille bold eller andre aktiviteter. Det
er rigtig sjovt! Nogle gange finder Mai
på en leg, som alle kan være med til.
Det kan dog ske, at det bliver kulsort
inde i rutsjebanen. Det er nu kun sket
en gang! Så den gør det nok ikke
igen. Jeg synes, at I skal komme.
P.S. Det er hver torsdag.

Jonas elsker turen
i vandet hver
torsdag.
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Bestyrelsen i Lihme Husholdningsforening: Lone Wagner,
Sussi Alstrup, Hanne Trærup, Elsebeth Tanderup og
Birgit Jørgensen.

Lihme Husholdningsforening  
af Marianne Husted

74 kvinder fra Lihme og omegn
er medlemmer af Lihme
Husholdningsforening. Kønnet er ikke
afgørende for medlemskabet, men
ingen mænd er aktuelt medlemmer
af foreningen. De er til gengæld
ofte repræsenterede til foreningens
arrangementer. ”Når der er noget, man
kan indtage, så kommer mændene
gerne”, fortæller Hanne Trærup,
formand for foreningen på 8. år. Seneste
arrangement bestod af ”bøf og bowling”,
hvor mændene udgjorde omkring en
tredjedel af deltagerne. I marts måned
byder foreningen på en tur til Fur Bryghus
med både rundvisning, ølsmagning og
spisning. Også her forventer de fem
medlemmer af bestyrelsen at se mange
mænd blandt deltagerne.
Trofast bestyrelse  
Et medlemskab af Lihme
Husholdsningsforening koster 75 kr.
om året, og bestyrelsen sørger for, at
medlemmerne får smæk for skillingen. På
den årlige generalforsamling opfordrer
bestyrelsen medlemmerne til at komme
med forslag til det kommende års fem
arrangementer. Herefter ser bestyrelsen
det som sin fornemste opgave at opfylde
ønskerne. Arrangementerne spænder
fra inspirerende teater- og biografture
over afslappende wellness-sessions
til tøjindkøb på fabriksudsalg og det
årlige julemarked. Og det er ikke med
bestyrelsen for Husholdningsforeningen
som med så mange andre
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bestyrelser. Man kan roligt møde op til
generalforsamlingen uden, at der er fare
for, at man bliver valgt ind i bestyrelsen.
”Vi vil gerne blive siddende,” siger Hanne
fortrøstningsfuldt, ivrigt suppleret af
Elsebeth Tanderup, der har holdt 25 års
jubilæum som bestyrelsesmedlem og
stadig synes, det er hyggeligt at være
med.
Medlemsfremgang
I Elsebeths bestyrelsestid har
medlemstallet ligget ret stabilt på 60
medlemmer, men i de senere år er flere
kommet til. ”Hanne er god til at få de unge
med,” bemærker hun tilfreds. Tidligere
var det især den ældre generation, der
repræsenterede foreningen. Oprindelig
var foreningen en lokalafdeling af
husholdningsforeningerne under Salling
Landboforening. Da kom en konsulent til
Lihme og demonstrerede sidste nye skrig
inden for husholdning for medlemmerne.
Nu er der ikke længere en konsulent
eller grunde til at koble sig på en større
forening, så Lihme Husholdningsforening
er helt selvstændig i dag. ”Der er
heller ikke så mange, der ved noget
om husholdning,” konstaterer Hanne.
Alligevel har foreningen valgt at beholde
det oprindelige navn, der efterhånden
er blevet helt retro. Og det er sejt, er
bestyrelsen enige om. Nogle tror, at et
medlemskab kræver, at man kan bage,
men sådan er det ikke. Derimod lover
Hanne, at bestyrelsen gerne bager,
hvilket mange gennem år og dag har nydt
godt af.
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Erhvervslivet i Lihme: Ålbækvej
Går man en lille tur i Lihme, ser man
som i alle andre landsbyer kun nogle
få forretninger. De eneste forretninger,
der er tilbage fra vor fordums tid,
er Lihme Købmandshandel med
købmand Irma Olsen, som indehaver
samt Dagli´Brugsen i Lihme med
Uddeler Erik Poulsen ved roret. Ud
over det, er der Karins nyoprettede
galleri, hvis kundemål er turisterne.
Skærper man yderligere blikket på
de enkelte bygninger ses sporene af
tidligere butikker og værksteder. I de
følgende numre vil opmærksomheden
være rettet mod disse forretninger og
erhvervsbygninger. Vi begynder med
Ålbækvej.
Af Ib Svenningsen

Starter man i krydset, så man på højre
side Lihme smedie, hvis sidste ejer
var Christian Christensen Krejbjerg.
Denne flytter senere smedien til
Adelgade nr. 4. I 1929 køber købmand
Agger smedegrunden og bygger en
ny købmandsforretning. Forretningen
gik imidlertid ikke så godt, og allerede
2 år efter overtog Vestsallingbanen
bygningerne og indrettede dem til station
efter et påtrængende ønske fra Lihme
sogneråd. På hjørnet gik man ind i
venteværelset, hvor man i billetlugen
kunne købe billet til Skive. Herfra kom
man med bus til Brodal station, hvor man
skiftede til tog. Samtidig med Lihme fik
Krejbjerg en station på samme vilkår,
denne station var tegnet af arkitekten til
de øvrige stationer. En af de personer
der dagligt tog turen til Skive var Bach,
der var det første rejsebud i Lihme.
Han modtog bestillingerne fra folk i
Lihme sogn, hvorefter han tog toget til
Skive og købte ind. Med de indkøbte
varer returnerede han til Lihme, hvor
fordelingen blev gjort. Jobbet overtog
Frede Dahl senere, men da var
rejsebudsbetjeningen blevet moderniseret
med egen bil og rejsebudscentral ved den
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gamle station ved Torvegade, hvor de
bestilte varer blev afleveret.
Nr. 1. På venstre side lå Brugsen,
der havde beboelse til Ålbækvej og
butik langs Kåsvej. På hjørnet var
der en benzinstander. 24. april 1933
flyttede man interiør og varelager over i
Forsamlingshuset, som man havde lejet
fra d. 1. maj til 1. september. Inden for
den periode rev man den gamle brugs
ned og opførte en ny lang bygning langs
Ålbækvej med butik på hjørnet ud til
Kåsvej. Senere måtte butikken vige
for det lille torv og blev erstattet af den
nuværende forretning.
Nr. 2. Preben Nielsens hus var
oprindelig manufakturhandel, hvor
manufakturhandler Carl Laursen Godsk
gift med Ane Kirstine Godsk ekspederede
kunderne sammen med ekspeditrice
Nielssine Thomsen 1905 - 1912. De fleste
husker også den ”Bette” gartner, der
havde lejet sig ind hos Prebens.
Nr. 3. Lihme smedeforretning stammer
tilbage fra 1920, hvor Marius Kristensen
byggede smedien. I 1931 købte Christian
Madsen forretningen. Smed Madsen var
en dygtig karikaturtegner, og overværede
ikke et foredrag i forsamlingshuset uden
at have foreviget foredragsholderen
på den hvide dug. Under krigen, hvor
cykler var en mangelvare, kunne man få
sin cykel opstaldet hos smedens kone
Katrine, når man var i forsamlingshuset,
mod et lille beløb. Var den punkteret,
lappede hun den, mens man var til fest.
Smed Madsen solgte forretningen til Eigil
Nielsen, som opførte den nye smedie.
I 1985 blev den solgt til Benny Seerup,
der måtte indse, at der ikke var plads til 2
smedeværksteder i Lihme.
Nr. 6. (6as) Her havde Lem Vejby
Lihme sparekasse til huse. En overgang
boede der en skomager ved navn Søren

Hvis alt går efter planen, kan du i julen se tre numre af en
ældre Lihme publikation på www.lihmelandsby.dk.
I Lihme og Omegns Avis nr. 12 er der mange annoncer for erhverv.
På adressen finder du også alle numre af Lihme Bladet.

Andersen. Han var en bror til Johanne
Sørensen i Lihme.
Nr. 10. Her boede Lastbilvognmand Jens
Kr. Nielsen, der indtil 1937 havde været
chauffør på Spøttrup Hovedgård hos
proprietær Toft. Jens Kr. Nielsen fik også
korn og foderstofcentralen flyttet fra de
gamle lagerbygninger ved Brugsen om på
matriklen.
Nr. 7. Er opført 1920. I 1934 købte
maler Hjalmar Christensen huset og
indrettede malerværksted i tilbygningen.
Hjalmar Christensen var bror til snedker
og møbelfabrikant Viggo Christensen
i Rødding. Grete Nielsen var hans
husbestyrerinde, men var bedre kendt
som kogekone i forsamlingshuset. Hvor
mange erindrer ikke hendes kvikke
opvask, hvor 3 mand med et viskestykke
ikke kunne holde trit.

Nr. 9 ”Hotellet”: I 1925 sælger Mads
Christensen Ålbækvej 9 til Else og Jens
Peder Jensen også kaldet Peder Brink.
Denne havde netop afhændet Udsigten
6 (Knud Bjerres oase) til Mathias Jensen.
Da der manglede et lille kaffested i
Lihme, oprettede de et hjemmebageri
med kaffestue til. Det var meget populært
især af de unge tjenestekarle, der her
havde en varmestue, hvor man kunne
få en tår kaffe og et spil kort. Hertil kom
en lille kiosk som Else også stod for,
medens Peder Brink arbejdede på Rallejet på Kås Hoved. I Skive Folkeblad
1941 står følgende annonce: ”Jens Peder
Jensen, Lime har solgt sit hjemmebageri
til Johannes Olsen, Pjedsted”. Johannes
Olsens kone Sigrid fortsatte cafeen
(dog med fast lukketid) suppleret med
kiosk og værelsesudlejning, medens
Johannes indrettede cykelværksted
i baghuset. Sigrid var et dejligt
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varmt menneske, der havde et godt
varelager, butikkens størrelse taget
i betragtning, selv et Fleichmanns
tog var hun i stand til at fremtrylle.
Da Jens Christian Jensens stoppede
med salg af diverse mælkeprodukter
fra hestevogn blev cykelværkstedet
omdannet til mejeriudsalg, hvor Dagny
stod for betjeningen. Det sidste Sigrid
og Johannes Olsen foretog sig var at
bygge en tidssvarende butik: ”Lihme
købmandshandel”, som Irma med stor
dygtighed har drevet videre med diverse
udvidelser. En del af den gamle butik
blev så indrettet til posthus. Hvor mange
husker ikke Johannes´ drilleri, hvis man
kom lige før lukketid. I dag står vi så
ved en milepæl i Lihmes forretningsliv,
idet Irma og Jørgen Olsen har valgt at
afhænde butikken.
Nr. 13. Nede i haven lå en garage. Her
fik ”Den bette Gartner” sin butik til sidst
hos Erik Loftstad og Else Marie. Han
fik installeret en ovn med røgrør ud af
vinduet for at kunne holde varmen. Til
tider kunne man ikke få øje på gartneren
for bare røg. Købte man planter hos ham
bar de også præg af et røgfyldt rum. Men
hyggeligt var der, ikke mindst når julen
nærmede sig. Til tider blev hans planter
vel tørre. Således troppede han op hos
Skoleinspektør Eriksen, ildrød i hovedet
og anmodede om, at vikaren Karsten B.
Pedersen ikke kunne vente med at starte
sin Nimbus, til han var kommen godt forbi
butikken, for rystelserne fik hans blomster
til at falde ned fra hylderne.
Nr. 14. Her var der kommunekontor
fra 1954. Den blev også brugt som
tjenestebolig for kæmneren. Først i 1972
erhvervede kæmner Egon Christensen
huset. På loftet var der mødelokale for
sognerådet. Mange har sikkert oplevet
at være tilskuer ved møderne, hvor
man til tider kun kunne se konturerne af
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sognerådsmedlemmerne i det røgfyldte
lokale, tobakken var jo en del af lønnen.
Nr. 16. Dette hus blev i 1941 solgt af
Svenning Søndergård til Thorvald Jensen.
Herfra drev han Taxa virksomhed.
Nr. 15. Huset her havde en af de mindste
butikker men også populæreste butikker
i Lihme, i hvert fald for byens ungdom,
nemlig Harald Larsens lille kiosk, hvor
man foruden slik og pølser også kunne
få sig en god snak. Harald var en lun fyr
med mange gode historier. Af samme
grund blev Harald ansat af Lihme
Ungdomsklub til at stå i klubbens bar,
ellers stod de unge jo omme ved ham.
Han og hans bror, Arne, var børn af
Kirstine og Niels Peder Larsen, Ålbækvej
nr. 17. Begge var fulde af numre. En dag
da Kirstine havde gæster og opvasken
stod på køkkenbordet, fik de sat en
rampe til køkkenbordet og drev husets
gedekid op imellem postelinet, der røg til
alle sider. Faderen blev gal i hovedet, tog
dem begge ved vingebenet og anbragte
dem oveni tjørnehækken, hvor de pænt
måtte sidde, til han forbarmede sig over
dem igen. Hos deres bedstefar der havde
Kås mølle, morede de sig med at gribe
fat i vingen og få sig en flyvetur. Skulle
de drille ”Den gamle” kravlede de op, tog
den drejede top af møllen og satte den på
jorden.
Sidstnævnte historier har ikke så
meget med erhvervslivet at gøre, men
repræsenterer noget af den lune de
gamle Lihme boere var i besiddelse af,
en lune som vi også finder i Mads Møllers
erindringer.
Se mere om egnens historie på:
www.spottrup-lokalhistorisk-arkiv.dk

